
آتوسا آذریان

معنی کدام گروه از واژه ها در مقابل آن ها درست آمده است؟

حمایل(حمله ها)، چریغ(نام محلی چراغ) قندیل(چراغ)، تشر(شر کردن) 

تازي(نوعی اسب)، کرند(نوعی اسب) ارتفاع والیت(بلندي سرزمین)، حشم(زیردستان)

1

کلمات مشخص شده در کدام بیت در یک شبکه معنایی نیستند؟

 به پیش اندرون الله و نسترن  می اندر قدح چون عقیق یمن

 به هر بد تو باشی به هر شهر، یار  به هر هفت کشور تویی شهریار

 به فتراك بر حلقه کرده کمند  یکی باره اي بر نشسته سمند

 ستاره اي که ز آفاق دیده می آید  طلوع برکه خورشید تابناك دل است

2

کدام گزینه غلط امالیی دارد؟

 از این کوه آتش نیابم تپش  به نیروي یزدان نیکی دهش

 شبح پنهان شد و در خورد بر هم  ز دیدارت دلم سیراب گردد

 گر به توانگري رسد نوبتی از گداییت  سر به صریر سلطنت بنده فرو نیاورد

 زایل شود هر آن چه به کلی کمال یافت  عمرم زوال یافت کمالی نیافته 

3

در مورد بیت زیر کدام گزینه درست است؟
 دمیدند گفتی شب آمد به روز»  «بیامد دو صد مرد آتش فروز

شب تاریک مثل روز روشن شد. «گفتی» فعل دوم شخص ماضی ساده.

روز روشن مثل شب تاریک شد. شب گذشت و صبح شد.

4

در کدام گزینه نقش واژه هاي مشخص شده درست آمده است؟
 سخن گفتنش با پسر نرم دید»  «رخ شاه کاووس پر شرم دید

مسند – مفعول قید – قید مفعول – مفعول قید – مسند

5

در کدام گزینه «مفعول» به  درستی مشخص نشده است؟

 چنان چون بود ساز و رسم کفن  پراگنده کافور بر خویشتن

 جهان آفرینم ندارد نگاه  ور ایدون که زین کار هستم گناه

 کسی ُخود و اسب سیاوش ندید  ز هر سو زبانه همی برکشید

 که بخشود بر بی گنه دادگر  همی داد مژده یکی را دگر

6

در کدام گزینه «شیوه بالغی» وجود ندارد؟

 نه گردد مرا دل نه روشن روان  سرانجام گفت ایمن از هر دوان

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  سیاوش چنین گفت کاي شهریار

 دم آتش و آب یکسان بود  چو بخشایش پاك یزدان بود

 ز فرزند و سودابه نیک پی  پر اندیشه شد جان کاووس کی

7
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نقش ضمایر متّصل در بیت هاي زیر در کدام گزینه درست است؟

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  مرا  سیاوش چنین گفت کاي شهریار

 نه گردد مرا دل نه روشن روان  مرا  سرانجام گفت ایمن از هر دوان     

 اگر بی گناهم رهایی مراست  مرا  سر پر ز شرم و بهایی مراست

 فرود آمد از باره بردش نماز  ش  بدان گه که شد پیش کاووس باز

مفعول – مضاف الیه – مضاف الیه – متمم متمم – مضاف الیه – متمم – متمم

مفعول – مفعول – مضاف الیه – مفعول متمم – مفعول – مضاف الیه – متمم

8

←

←
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در کدام گزینه مفهوم بیت زیر یافت می شود؟
 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش»  «بنده حلقه به گوش ار ننوازي برود

 که هرگز نیاید ز پرورده غدر(بی وفایی)  ندیمان خود را بیفزاي قدر

 ورا تاتوانی به خدمت مگیر  سپاهی که عاصی شود بر امیر

 چو حق بر تو پاشد تو بر بنده پاش  جوانمرد و خوش خوي و بخشنده باش

 چو رگزن که جّراح و مرهم نه است  درشتی و نرمی به هم در به است

9

در بیت «بازار حسن جملۀ خوبان شکسته اي / ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟

نغمۀ حروف، استعاره، کنایه، حسن تعلیل، تلمیح نغمۀ حروف، تشبیه، کنایه، جناس، حسن تعلیل

استعاره، مراعات نظیر، تشبیه، اسلوب معادله، تلمیح مراعات نظیر، نغمۀ حروف، تشبیه، جناس، اسلوب معادله

10

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. نوعی جناس به کار رفته است.            

که مرا مادر من نادان زاد هیچ یادم نرود این معنی

حیف، استاد به من یاد نداد قدر استاد نکو دانستن

یاد باد آنچه به من گفت استاد گفت استاد مبر درس از یاد

که به تعلیم من اِستاد، استاد بس مرا منّت از استاد بَُود

11

کدام گروه از دو بیت در یک مفهوم به کار رفته است؟

 که بر بخردان این سخن، روشن است مرا در نهانی، یکی دشمن است
 برآمد خروشیدن دادخواه  هم آن گه یکایک ز درگاه شاه  

 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد  بر آن گرزه گاو سر دست برد  
 به کوه دماوند کردش به بند  بیاورد ضحاك را چون نوند  

 بر او سالیان انجمن شد هزار  چو ضحاك شد بر جهان شهریار  
 به نام فریدون گشادي دو لب  چنان بد که ضحاك را روز و شب  

 بر نامدارنانش بنشاندند  ستم دیده را پیش او خواندند  
 گوي بد نژادي، دلیر و سترگ  به سالی اندکی و به دانش بزرگ  

12

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. متضاد یکی از واژه هاي «سهم، ژنده و پوشیده» به کار رفته است.

 صلیبی بزرگ و سیاهی مهیب  بزد کوس و آورد بیرون صلیب

 رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب  خارش همه شجاعت و یارش همه سخا

 همی بر برهنه نیاید به کار  مرا تیر و پیکان آهن گذار

 چو کاري نو افگند خواهم زبن  ز دستور پرسیم یکسر سخن

13
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در هیچ گزینه اي به جز گزینۀ  .................. غلط امالیی وجود ندارد؟

 سر عمرو صد گام از تن پرید  دم تیغ بر گردنش چون رسید

 نگه کرد بر روي مردان دین  حبیب خداي جهان آفرین

 علم کرد شمشیر آن اژدها  سپر بر سر آورد شیر اله

 بخوایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین

14

از ابیات زیر کدام گزینه دریافت می شود؟ 
 «برآورد وارونه ابلیس بند 
 سر تازیان نامور نامجوي 

 چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه 
 به هر نیک و بد شاه آزاد مرد 

 به خون پدر گشت هم داستان  

 یکی ژرف چاهی به ره بر بکند  
 شب آمد سوي باغ بنهاد روي 

 یکایک نگون شد همه بخت شاه 
 به فرزند بر، ناَزده باِد سرد 

 ز دانا شنیدستم این داستان» 

کشته شدن مرداس بر اثر بوسه زدن ابلیس بر دو کتف او کشته شدن آبتین، پدر فریدون به دست ضّحاك 

درآمدن ابلیس در لباس خوالگیري براي فریب ضّحاك به کشتن پدرش اّولین فریبی که ضّحاك از ابلیس می خورد

15

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید؟ 
بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد  صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد 

مضاف الیه - مفعول - نهاد مفعول - مفعول - نهاد  مفعول - نهاد - مفعول متمم - نهاد - متمم 

16

در کدام گزینه آرایه هاي بیت «ببین الله هایی که در باغ ماست / خموشند و فریادشان تا خداست» دیده می شود؟ 

تناسب - تشبیه - تناقض تناسب - تشبیه - کنایه

ایهام - تضاد - کنایه استعاره - متناقض نما - مراعات النظیر 

17

در همۀ ابیات تعداد ترکیب هاي وصفی یکسان است؛ به جز ..................

خندة گل ها بود از گریۀ مستانه ام گرمی دل ها بود از نالۀ جان سوز من  

چون کودك نادان که ز استاد گریزد    پروا کند از باده کشان زاهد غافل 

روز ها افسرده ام چون آب و شب ها آتشم  شمع لرزان وجودم را، شبی آرام نیست  

نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی  مالمت گو چه در یابد میان عاشق و معشوق  

18

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست آمده است؟
دراي (َجَرس)، زخم (ضربه)، گبر (کاله خود)، نفیر (بیزار)، َگرزه (کوپال)، برافراختن (گالویز شدن)، ژنده (بزرگ)، ژیان (خشمگین)

چهار سه دو  یک

19

مفهوم کدام بیت با بیت «نهان گشت آیین فرزانگان / پراکنده شد نام دیوانگان» نزدیکی کمتري دارد؟

زیرا که هنرور و سخندانم دشنام خورم ز مردم نادان

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی ست پري نهفته رخ و دیو در کرشمۀ حسن

بی تمیز ارجمند و عاقل خوار اوفتاده ست در جهان بسیار

به غلط ره بر آستان ندهند سفله بر صدر و اهل دانش را

20
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  عّین إعراب المستثنی:      
« َهْل َجزاُء اْالِحساِن ِاّال اْالِحساُن اْالِحساُن؟»

معطوف مرفوع خبٌر لِمبتدا مرفوع مبتدا مرفوع مستثنی به اّالمرفوع

21

حیحۀ:    ما ِهَی التَّرجَمۀ الصَّ
  «إنّنی واِثٌق بَِأّن ما ُیقال َعن ظروِفَک القاسیِۀ ال َیعِکُس ُکلَّ الحقائق َحوَل حیاِتَک.»

من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت می گویی، همۀ حقیقتی که در مورد زندگی ات وجود دارد را منعکس نمی کند.

مطمئنم آنچه از شرایط سخت گفته می شود همۀ حقایق را در مورد زندگی منعکس نمی کند.

من مطمئن شدم که آنچه در مورد شرایط سختت گفته شده است همۀ حقیقت را در مورد زندگی ات منعکس نمی کند.

من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت گفته می شود همۀ حقایق را از زندگی تو منعکس نمی کند.

22

حیَح: َعیِّن الَمفهوم الصَّ

ٌۀ: مصلحت توست زبان زیر کام / تیغ پسندیده بود در نیام  کوت َذَهٌب َو الکالُم ِفضَّ السُّ

اد ال َیري الجماَل إّال الحّرّیۀ، فال نشاِهُد فی حیاِته إّال النَّشاَط علی رغم ظروِفه القاسیِۀ: کسی را که یزدان فزونی دهد / سخن دانی و رهنمونی دهد  کاَن العقُّ

نیا إّال لَِعٌب و لَهٌو: در این ره چو برداشتم برگ و زاد / جسوري کنم تا برآید مراد  َو ما الحیاُة الدُّ

کلُّ شیٍء َیرُخُص إذا َکُثر إّال األدَب فإنّه إذا َکُثر َغال: عیب باشد، عیب خود بگذاشتن / پس نظر بر عیب هرکس داشتن 

23

 عّین المستثنی یختلف:

 ال َتتساقط من أعیننا إّال دموع الفرح!  ال ُیحّملنا اهللا شیئا إّال ما لنا طاقۀ به! 

 کان الّناس یمشون بسرعۀ إّال من فی رجله ألم!  ذکرّیاتی من أّیام سفري کّلها جمیلۀ إّال واحدة منها! 

24

 َعیِّن أسلوَب االستثناء:

ْصدقاِء.   َحٍد إّال اْلَحَسناِت.   ماجاَءنا اِّال بَْعُض اْألَ  الَتْطُلْب ِألَ

اْلَحیاِة إّال َمْن عاَش ِفی اْلَفْقِر طوَل اْلُعْمِر.   لَْم ُیْرِسُل باِئُع اْلُکُتِب اْلُکُتَب الَّتی اْشَتریُتها إّال ِکتاَب التِّأریخ.   ْق ُمرَّ  لَْم َیَتَذوَّ

25

عیِّن الخطأ فی اإلستثناء:

نََجَحت َزمیالتک فی اإلمتحان إّال طالبتیِن!   نََجَح ُزمالئک فی اإلمتحان إّال طالبًا!  

نََجَحت َزمیلتاك فی اإلمتحان إّال طالبًۀ!   نََجَح َزمیالك فی اإلمتحان إّال طالبیِن!  

26

عیِّن الفاعَل محصورًا فی العبارات التالیۀ:

اد ال َیَري الجماَل إّال الحّرّیۀ.   کاَن العقُّ ال َییأُس ِمن َروح اِهللا إّال القوم الکافروَن.  

لَْم ُتنفق ُأّمی طوَل حیاتها إّال المال الکثیر للمساکیِن و الفقراء.   لَیَس علم البشر إّال وسیلًۀ ِالکتشاِف األسرار الغامضۀ فی العالَم.  

27

عّین المستثنی منه لیَس محذوفًا:

ما َوَصفِت الطبیبُۀ ألبی المریض إّال اإلستراحَۀ.   ین.   ال َینتفُع الّناس ِمن العلوم الجدیدة إّال المجدَّ

هل ُیداِفُع َعِن المظلومیَن ِإّال الّذي مؤمٌن بربّه؟   لم تُکْن هذه القضایا إّال أسراراً غامضًۀ.  

28

عّین َأرکاَن الجملۀ لْم ُتحذْف قبَل إّال (أسلوب اإلستثناء):

ما شاَهَد الناُس فی الطبیعۀ إّال ظاهرَة قوِس ُقزَح.   ون.   ال َیفوُز فی حیاة الّدنیا إّال المجدَّ

ة.   ما کانَت فی مکتبۀ المدرسِۀ ذلک الیوَم إّال طالبۀ مجد ال َیْعَتبُر أحٌد بتجارب المجتهدیَن إّال العقالء.  

29
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عیِّن «إّال» للحصر و االختصاص

الرعیُّۀ ال ُیصِلُحها إّال العدُل.   یعمل الُمزارعونَفی هذه القریۀ بِِجدٍّ إّال إثنیِن منهم.  

دق   المؤمُن کالمًا إّال الصَّ شاَهَد أخی الکبیُر جمیَع المسابقات فی الملعِب إّال واحدًة منها  

30

 عّین مالیس فیه صفۀ:

 کان الفارابّی عالمًا یطالع فی ضوء قندیل الحّراس!  حملُت أبی المریض علی ظهري إلی المستشفی! 

عرفت الخنساء من عیون ناقل الخبر أّن أوالدها قد اُستشهدوا!   نزل الّراکبون من سّیاراتهم السریعۀ الستقبال المقاتلین!   

31

 عّین ما لیس فیه صفۀ:

 العلماء هم الّذین ال یستسلمون أمام حوادث الدهر أبداً!  طبیعۀ بالدنا الجمیلۀ من النماذج النادرة فی العالم! 

 بعض األحیان نري بعیوننا صورة لم نلتفت إلیها من قبل!  هذه مسألۀ لم یستطع اآلخرون أن یکتشفوها حّتی اآلن! 

32

 عین ما لَیَست فیه ُجمَلۀ َوصفّیۀ:

 جاَء تلمیذان َیشَترکاِن فی مباراِة ُکَرِة اْلَقَدِم.   اشَتَریُت الَیوَم کتابًا َقد رأیُتُه فی المسِجِد.  

ُعنا على أداء الواجباِت المنزلیِّۀ.  ُمنا ُیَشجِّ  رأیُت طفًال فی المدرُسِۀ َیلَعُب وحدُه.   ُمَعلِّ

33

اّي عبارة لیس فیه الخبر بصورة الجملۀ الفعلّیۀ:

کاتم العلم َیلعنه کّل شیء حّتی الحوت فی البحر.   عالٌم ینتفُع بعلمه خیٌر من الِف عابٍد.  

اهللا الیغفر الشرك ألنّه ظلٌم عظیٌم علی اهللا.   من اخلص ِهللاّ اربعین صباحًا ظهرت الحکمۀ من قلبه علی لسانه.  

34

عیِّن ما لیس فیه المستقبل:

َمن أخلص ِهللاّ أربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه.   َمن قاَل: َمن یکذْب الینجْح؛ إنّه صادٌق.  

ربّنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی اآلخرة حسنۀ و ِقنا عذاب النار.   لن تنالوا البّر حّتی ُتنفقوا مّما تحّبون.  

35

حیح: َعیِّن المفهوَم الصَّ

دُق ال یفیُدنا الِکذْب.   ادُق بِصدقه ما ال َیْبُلُغُه الکذُب بِاحتیاله. / ِعندما ال ُیفیُدنا الصِّ َیْبُلُغ الصِّ

بُب الَموَت.   اَلنَّوم َأخو الموِت. / الّنوم الکثیُر ُیسِّ

َأَمرنی َربّی بُِمداراِة النِّاس کما َأَمرنی بَِأداِء الَفرائض. / ُمداراُة للنِّاس ِعنَد اِهللا ُتعاِدُل َأداء اْلَفرائِض.  

ِث النَّاس بُِکلِّ ما َسِمْعَت بِه / الّتکلُّم َمَع النِّاس َیکِشُف األسرار.   ال ُتَُحدِّ

36

حیح فیما یمأل الفراغ:   عیِّن الصَّ
«علی کّل الّناس ..................  بما عندهم إلی الفقراء إنفاقًا»

أْنَفقوا   ُتْنِفقوَن   أْنِفقوا   أن ُیْنِفقوا  

37

عیِّن الّصحیح فی ترجمِۀ العبارات التالیۀ:

ِث الهواِء:  یکی از فایده هاي درختان سبز کم کردن آلودگی هواي ماست.  إحدي فوائد األشجاِر الخضراِء تقلیُل تلوُّ

َم علمًا، فَله أجُر َمن َعِمَل بِه:  هرکسی دانشی را یاد بگیرد، براي اوست پاداش کسی که به آن عمل می کند. َمن َعلَّ

کاَن الناُس یأکلوَن اَألثمار و َیشکروَن النِّعم:  مردم میوه ها را می خوردند و نعمت ها سپاس را می گفتند.

بیبۀ َألَم رأس ُأّمی الّذي کاَن ُیؤّذیها:  پزشک درد سر مادرم را که آزارش داده بود، درمان کرد.  عالَجت الطُّ

38
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عّین الخطأ:  
«هر کس از واقعیت فرار کند با سختی هاي بسیاري روبه رو خواهد شد!»

من َهَربْت من الواقع فسوف تواجه صعوبات کثیرة!   َمن تهربی من الواقع فستواجهین شدائد کثیرة!  

من یهرب من الواقع فسوف یواجه شدائد کثیرة!   َمن تهرب من الواقع فستواجه صعوبات کثیرة!  

39

عّین الّصحیح: «با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موّفق شوند.». 

ثت أصدقانی لیفهموا کیف یستطیعون أنّهم التقّدم فی برامجهم.  حدُّ ثت مع زمالئی حّتی یعلموا کیف ُیمکنهم النَّجاح فی البرامج.  تحدُّ

کلُّمت زمالئی أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقّدموا فی البرامج.  تکلُّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف ُیمکن لهم أن َینجحوا فی بَرامجهم. 

40

کدام یک ازایات زیر، وضع کسی را به تصویر می کشد که به خود عالی خویش ستم کرده و مقصود از توبه چنین شخصی چه می باشد؟

نوَب - قیام و انقالب عیه موانع درونی  َأَرأیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان  ُر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  اَلتَّوبَُۀ ُتَطهِّ

نوَب - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان َأَرأیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه - قیام و انقالب علیه موانع درونی  ُر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  اَلتَّوبَُۀ ُتَطهِّ

41

با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کدام یک از موارد زیر درباره اعراب صدر اسالم، به مفهوم دقیق تري اشاره کرده است؟

قمار و  شراب با  آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتارآن بودند. 

تمام مردمی که گرفتار قمار بودند، از آن زیان کرده و زندگی شان آسیب می دید. 

فروختن شراب سبب شده بود که اقتصاد جامعه دچار رکود بسیار باالیی شود. 

سؤال مردم از چرایی تحریم قمار و شراب، سبب نزول آیه دراین باره شد. 

42

عادت به گناه ناشی از کدام یک از حیله هاي شیطان در دوري انسان از توبه است و چرا از این کار شیطان باید به عنوان یک دام یاد کرد؟

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

43

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟

ِ َأْنَداًدا»   «َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ»  َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ  «َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

 «ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْکَبُر ِمْن نَْفِعِهَما» 

ُسُل  َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم»  ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ  «َوَما ُمَحمَّ

44

نتیجه و بازتاب اعتماد به غیر خداوند یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و یا تقلید از دیگران در کدام عبارت قرآنی مشهود است و تعبیر قرآنی
«اثم کبیر» براي کدام گناه کبیره به کار رفته است؟

 «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - قمار «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - زنا

 «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - زنا «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - قمار

45
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چند مورد از موارد ذیل دربارة توبۀ اجتماعی صحیح است؟ 
الف) مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. 

ب) اگر در وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی شود، گناهان اجتماعی قوي تر شده و تمام سطوح جامعه را در بر می گیرد. 
 ج) رباخواري، رشوه گرفتن، ظلم کردن و ظلم پذیري و ترك نماز از گناهان اجتماعی است. 

د) انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند.

46

1234

چند مورد از موارد زیر دربارة توبه صحیح است؟ 
الف) با توبه همۀ گناهان، حتی شرك به خدا هم آمرزیده می شود. 

ب) توبه نه تنها گناه را پاك می کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می کند. 
ج) دِر توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره براي انسان میسر نیست. 

د) تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خدا نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خدا می شود.   

47

1234

در زمینۀ توبۀ اجتماعی می توان گفت «ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح»، «ممانعت از گسترش و ماندگاري گناهان اجتماعی» و «
ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت» به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه- انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- عکس العمل در برابر اولین  نمودهاي گناه- تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه- انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- عکس العمل در برابر اولین  نمودهاي گناه- همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

48

کدام مورد زیر حیله شیطان براي گمراهی جوانان را به درستی تبیین می کند؟

وعدة شیطانی که گناه کن، بعد توبه کن!  گام به گام و آهسته به سوي گناه می کشاند

آب از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب.  توبه را به تأخیر می اندازد.

49

«گشایش درهاي رحمت الهی» و «قرار گرفتن در دامن عفو و غفران» به ترتیب بازگشت و توبۀ چه کسی را ترسیم می کند و مفهوم دوم از دقت
در پیام کدام عبارت به دست می آید؟

عبد - معبود - ال تقنطوا من رحمه اهللا  معبود - عبد - ال تقنطوا من رحمه اهللا  

عبد - معبود - التائب من الذنب کمن ال ذنب له  معبود - عبد - التائب من الذنب کمن ال ذنب له 

50

«بر عهده گرفتن ز عامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار» و «برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي
اسالمی در جامعه» ثمرة کدام یک از چالش هاي نامیمون عصر امامان بوده است؟

ارائه الگو هاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت 

ارائه الگو هاي نامناسب - ارائه الگو هاي نامناسب 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - ارائه الگو هاي نامناسب 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

51
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نگرانی باري تعالی نسبت به آیندة جامعۀ اسالمی که منجر به بیان توأمان یک انذار و بشارت در قرآن کریم می شود، در کدام آیۀ شریفه متجلی
است؟

سل»  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َوُمْنِذِریَن لِئَالَّ یَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى هللاَّ «ُرُسًال ُمبَشِّ

 «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»  

 «الم تر الی الذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک یریدون أن یتحاکمو الی الّطاغوت و قد امروا ان یکفرو به»  

 «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افاِن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین»  

52

بی بهره ماندن بسیاري از مردم و محققان از منبع مهم هدایت معلول چیست و این عامل چه اثر شومی را به دنبال داشت؟

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث- ورود سلیقۀ شخصی در احکام دین 

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث- ورود غرض هاي شخصی به جعل یا تحریف حدیث 

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر- ورود سلیقۀ شخصی در احکام دین

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر- ورود غرض هاي شخصی به جعل یا تحریف حدیث

53

الُِحوَن» در کدام کتاب هاي آسمانی به ترتیب ذکر شده است؟ ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ تحقق وعده الهی «َأنَّ اْألَ

ذکر - قرآن  تورات - قرآن  تورات - زبور زبور - قرآن 

54

تغییر نعمت هاي الهی در اقوام، وابسته به چیست و تشبیه امام زمان ( عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ) به خورشید پشت ابر، چه حکایتی را روایت

می کند؟

رفتار خود آنها - کاهش بهره مندي از ایشان در عصر غیبت

اراده ي خداوند - کاهش بهره مندي از ایشان در عصر غیبت

رفتار خداوند - برخورداري افراد مستعد به خصوص شیعیان از امدادهاي معنوي ایشان

خود آنها - برخورداري افراد مستعد به خصوص شیعیان از امدادهاي معنوي ایشان

55

استمساك به آیۀ شریفۀ «ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نمعۀ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم»، ُپتک بُطالن بر کدام پندار و اندیشه

فرود می آورد؟

بهره وري جوامع از مواهب الهی به سبب انجام معاصی کاهش می یابد.

تبدیل نعمت به نقمت و صعوبت به سهولت ناشی از اعمال، بازتاب شنوایی و دانایی خداوند است.

بسترساز هالکت یا سعادت و سرافرازي یا سرافکندگی یک جامعه، تحوالت جمعی مردمان آن است.

تغییر قضاي الهی در اعطاي نعمات، بازتاب پیش بینی بازگشت اقوام از فرمانبرداري الهی به نافرمانی اوست.

56

کدام یک از اقدامات امامان معصوم (علیهم السالم) به ترتیب در زمینۀ «مرجعیت دینی» و «مجاهده در راستاي والیت ظاهري» صورت گرفته
است؟

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - بهره مند ساختن مشتاقان از معارف قرآنی

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - گسترش آداب زندگی پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) در جامعه

توسل به شیوه هاي متفاوت با زمان - معرفی روش زندگی امامان به عنوان اسالم حقیقی به نسل هاي آینده

آموزش سخنان پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - معرفی روش زندگی امامان به نسل هاي آینده

57

در بیان قرآن کریم کدام یک در تاریخ بشریت سابقه داشته است و پیامبران الهی کدام وعدة الهی را بیان کرده اند؟

«لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» - «نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین» «لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» - «یرثها عبادي الصالحون»

«لیستخلفهنم فی االرض» - «یرثها عبادي الصالحون» «لیستخلفنهم فی االرض» - «نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین»

58
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تشخیص صراط مستقیم الهی از کوره راه هاي سراسر مخاطرة باطل اندیشان، پس از رحلت رسول خدا(صلی اهللا علیه و آله) مرهون چه امري
بود؟

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه ائمه (صلی اهللا علیه و آله) با حاکمان

مجاهده احیاگران ارزش هاي راستین اسالم در راستاي مرجعیت دینی

تالش حقیقت طلبان جهت دستیابی به حقیقت اسالم در میان انبوه تحریفات

معرفی جاعالن حدیث پس از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر(صلی اهللا علیه و آله)

59

چند مورد از موارد زیر در رابطه با مشکالت سیاسی و فرهنگی پس از پیامبر (ص) صحیح است؟ 
الف) در ابتدا حدیث نویسی ممنوع شد ولی بعد از سال ها، منع آن برداشته شد. 

ب) امامان هیچ قدرتی براي ایفاي نقش خود در جامعه نداشتند. 
ج) ارائه الگوهاي نامناسب، متبوع انزواي شخصیت هاي باتقوا و مورد اعتماد پیامبر (ص) شد.

صفر یک سه  دو

60

The mother asked the teacher to kindly keep her  .................. her child's progress at school.

informed of interested in careful about friendly towards 

61

If we continue to reduce the Earth`s natural resources, we will cause serious damage to the

.................. .

location quantity responsibility environment

62

The film .................. by the time we got to the cinema.

had started has started started had start

63

The cultural context can also influence life expectancy for men and women. (Life expectancy is the

expected length of a person's life.) For example. women generally smoke cigarettes less than men,

which has been proven to cause many health problem and to shorten lives. 

Another factor that has influenced the lives of women is the lack of stress. Stress is well known to
shorten lives. Until recently, women who worked were usually in less responsible, less stressful

positions. At home, housework tends to keep women in better physical condition than men. This

generally better physical condition is yet another factor in women's longer lives these cultural factors

have played an important part for the women who are now getting old. But the social habits of women

are changing. Young women are smoking more than women used to. More women are working now
and holding more responsible positions. These changes may mean that the cultural context will no

longer help women live healthier lives. However, women will continue to live longer than men because

of certain other factors.

The passage would most probably continue with a discussion of .................. .

why women are no longer willing to stay home and do housework

  the reasons behind the change in different countries' culture around the world

 factors other than cultural factors in relation to women's living longer than men

 how a healthy lifestyle is important for both men and women in today's ever-changing world

64
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It can be understood from the passage that the author considers cigarette smoking to ..................

become more common among women than it is now among men

have a relationship with the amount of stress in people's lives

be more harmful to women than to men

be a culture-related habit

65

It can be understood from the passage that men can improve their physical condition by .................. .

doing housework giving their jobs to women

working jobs with more responsibility taking better care of their health problems

66

Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

Women in the past did not smoke because it was considered a socially negative habit.

The difference in life expectancy between men and women is very likely to become smaller.

Women's health problems and those of men are similar in terms of both their causes and effects.

If women realize their health problems are because of their new social roles, they would renew their past habits.

67

He .................. to Berlin once in 2013 before he .................. there in 2018.

had been / moved has been / has moved been / had moved had been / had moved 

68

Changing waste  ..................  one of the most helpful ways to save the resources of the earth.

to energy can be considered energy can be considered

 energy can be considering  to energy can be considering

69

It has been found that  ..................  of practicing one action repeatedly, it is better to vary the action

continuously.

in terms by means instead because

70

If my father had a farm in the village, some animals .................. there.

will be raised could be raised would raise are raised

71

I found this book on my desk when I came to class. It .................. by one of the students in the earlier

class.

was leaving should leave must be left would be left

72

Like many other girls, Anna always sought guidance from her mother as she knew .................. .

practice makes perfect too many cooks spoil the broth 

two heads are better than one birds of a feather flock together 

73

Would you mind  .................. the door? It’s hot in here.

not to close to not close not closing closing not

74
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Nearly 80 percent of Americans think that television is   .................. to society and especially to

children.

skillful powerful harmful painful

75

The report of the exciting research on some anti-cancer drugs was published in a famous  .................. 
journal.

cultural historical traditional  medical

76

Choose the odd word out.

in particular especially generally  above all

77

Despite the fact that there are some big problems  .................. of us, I’m confident we can succeed in

creating more jobs.

beside around ahead near

78

The answer to this question, which   .................. human beings since ancient times, still remains
unclear.

is interested has interested had interested was interesting for 

79

My grandfather does exercise regularly in the morning. Although he is over , he .................. perfect

well being.

prefers improves enjoys prevents

80 60

Their .................. is to go to the rainforest to study possible medicinal uses of the plants there.

emotion laughter weight mission

81

The best thing about weekend  ..................  to work

are not to go is to not go are not going is not going 

82

The media, especially television, play an important role in ………………… people’s lifestyle.

broadcasting influencing exchanging disappearing

83
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